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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Bernard Bailly francia állampolgár által a „Santé, Environnement, Vie, Eau en 
Morvan” („Egészség, Környezet, Életmód, Morvan-ivóvízkészlet”) 
környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott 0530/2010. számú petíció a 
sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 
91/630/EGK irányelv módosításáról szóló 2001/88/EK tanácsi irányelv 
végrehajtásának francia hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett egyesület elnöke, kifogásolja, hogy az illetékes 
francia hatóságok szemet hunynak a kelet-franciaországi Saône-et-Loire megyében, Reclesne 
városban található, fent említett sertéstartó gazdaságban uralkodó körülmények fölött. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy jelen esetben mindenekelőtt az említett irányelv 1. cikke 4. 
pontjának a) alpontjában foglaltak megsértéséről van szó, amely szerint „a kocákat és a 
kocasüldőket a termékenyítés utáni 4. hét eltelte utáni naptól 1 héttel a fialás várható 
időpontja előtti napig csoportosan kell tartani. A csoport tartására kialakított kutrica 
oldalfalainak 2,8 méternél hosszabbnak kell lenniük. Ha egy csoportban kevesebb, mint 6 
egyedet tartanak, a kutrica oldalfalainak 2,4 méternél hosszabbnak kell lenniük.” A petíció 
benyújtója továbbá felhívja a figyelmet az 1. cikk 9. pontjára, amely kimondja, hogy „2003. 
január 1-jétől az 1. pont b) alpontjában, a 2., 4., 5. pontban és a 8. pont utolsó mondatában 
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni az összes újonnan épült vagy átalakított, vagy 
a fent említett időpontot követően első alkalommal üzembe helyezett gazdaságra. 2013. január 
1-jétől ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni minden gazdaságra.” Mivel a francia 
hatóságokhoz benyújtott panaszai nem vezettek eredményre, a petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hívja fel a francia hatóságok figyelmét, hogy kötelesek tiszteletben 
tartani az Európai Unió e területen hatályos jogi aktusait.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója a sertések védelméről szóló európai uniós környezetvédelmi 
jogszabályok alkalmazására hivatkozik. Azt állítja, hogy egy francia sertéstelep nem felel meg 
annak az európai előírásnak, miszerint a kocákat és a kocasüldőket a termékenyítés utáni 4. 
hét eltelte utáni naptól 1 héttel a fialás várható időpontja előtti napig csoportosan kell tartani.

A 91/630/EK tanácsi irányelvet és a 2001/88/EK tanácsi irányelvet a sertések védelmére 
vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008/120/EK tanácsi irányelv 
foglalta egységes szerkezetbe.

A 2008/120/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése előírja a tagállamoknak annak biztosítását, 
hogy a kocákat és a kocasüldőket a termékenyítés utáni 4. hét eltelte utáni naptól 1 héttel a 
fialás várható időpontja előtti napig csoportosan tartsák. Az irányelv 3. cikkének (9) 
bekezdése szerint ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az összes újonnan épült vagy 
átalakított, vagy 2003. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett gazdaságra, 
2013. január 1-jétől pedig minden gazdaságra.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatásból az derül ki, hogy azt az épületet (P1.1. 
egység), amely a kocák és a kocasüldők elhelyezésére szolgál a termékenyítés utáni 4. hét 
eltelte utáni naptól 1 héttel a fialás várható időpontja előtti napig, 1995-ben építették; az 
épületet azonban a „PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005” című dokumentum 2. cikke 
szerint csak 2005-ben helyezték első alkalommal üzembe kocák és a kocasüldők tartására. 
Ezért ezeket az állatokat a 2008/120/EK irányelv 3. cikkének (4) és (8) bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelelően nem szabad az „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage 
porcin” című dokumentum 3. oldalán leírt egyéni ólakban tartani, csak csoportosan. Ezenfelül 
ugyanennek a dokumentumnak a 3. oldalán szerepel, hogy a kanokat 5 m2-es egyedi 
kutricákban fogják elhelyezni, miközben az irányelv I. melléklete II. fejezetének A. pontja 
előírja, hogy „egy kifejlett kan számára legalább 6 m2 nagyságú, akadálymentes alapterületet 
kell biztosítani”.

Az európai állatjólléti jogszabályok végrehajtásáért elsősorban a tagállamok felelnek. A 
2008/120/EK irányelv 8. cikke e tekintetben előírja, hogy „a tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok vizsgálatokat végeznek ezen irányelv rendelkezései betartásának 
ellenőrzése céljából”. A petíció benyújtója a csatolt dokumentumok között benyújtott egy 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos vizsgálati jelentést, de nem nyújtott be a francia 
hatóságok által készített, állatjólléttel kapcsolatos vizsgálati jelentést. A petíció benyújtója 
által összeállított aktából nem derül ki egyértelműen, hogy a francia hatóságok végeztek-e 
már az állatjólléti követelmények ellenőrzését célzó vizsgálatot ennél a gazdaságnál.

A Bizottság szolgálatai a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján 
magyarázatot fognak kérni az illetékes francia hatóságoktól az ügyben.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A petíció benyújtójának 2011. május 3-én kelt levele valójában nem tartalmazott a petíció 
alátámasztására szolgáló új információkat, hanem főleg megjegyzéseket fűzött a Bizottság 
által az előzetes értékelését követően felvetett pontokhoz.

2011. május 4-én a Bizottság levelet intézett az illetékes francia hatóságokhoz, amelyben 
további tájékoztatást kért a lehetséges meg nem felelést illetően – amire a petíció benyújtója 
által eredetileg megküldött dokumentumok hivatkoznak –, különös tekintettel az érintett 
sertésgazdaság területén végzett, célzott állatjóléti ellenőrzésekkel, a kanok számára 
biztosított akadálymentes területtel, valamint a kocák és kocasüldők csoportos tartásával 
kapcsolatos információk hiányára. A francia hatóságok 2011. július 25-i válaszukban az 
alábbi érdemi információkkal támasztották alá az érintett sertésgazdaság irányelvnek való 
megfelelését: 

a célzott állatjóléti ellenőrzéseket illetően a francia hatóságok kifejtették, hogy két ellenőrzést 
hajtottak végre – 2007. február 20-án, illetve 2011. március 31-én – annak megállapítása 
érdekében, hogy az érintett sertésgazdaság megfelel-e az irányelv követelményeinek. Az 
említett látogatások során nem találtak a megfelelés hiányára utaló jelet. 

Ami a kocák és kocasüldők csoportos tartását illeti, a francia hatóságok rámutattak arra, hogy 
az épület P1.1. egysége 1995 óta használatban van. Ezért a 2008/120/EK irányelv 3. cikkének 
(4) és (9) bekezdésével összhangban a kocák és kocasüldők csoportos tartására vonatkozó 
követelmény csupán 2013. január 1-jétől alkalmazandó. 

A kanok számára biztosított akadálymentes terület vonatkozásában a francia hatóságok 
kifejtették, hogy hiba szerepel az „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin” 
elnevezésű dokumentumban, a 2007. február 20-án és 2011. március 31-én végzett állatjóléti 
ellenőrzések jelentéseiben pedig az áll, hogy a kanok óljainak alapterülete 6 m2. 

Az ügy jelenlegi szakaszában a Bizottság nincs olyan információk birtokában, amelyek arra 
utalnának, hogy az érintett sertésgazdaság nem felel meg a sertések védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2008/120/EK irányelv követelményeinek.


